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PROCES  VERBAL 
 
              Încheiat astăzi 23.09.2021 cu ocazia afişării Ordinii de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 30.09.2021 ora 19.00. 
 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 
I.ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 
II.PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III. DIVERSE 
NR.  TITULATURA Initiat/Întocmit  

Proiecte de hotărâri: 
 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 30.09.2021  

Primar 
Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de 
îndată din 17.08.2021 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 
26.08.2021 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 
57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 
republicată a unui nr.de 3 apartamente din fondul locativ de stat și a 2 
apartamente (cameră) din domeniul privat al Or.Victoria către titularii 

contractelor de închiriere. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
locațiune Nr.1824/01.02.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC 

Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.10 Cap.IV – Durata 
contractului. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
locaţiune nr.11426/190RC/30.12.2011 cu privire la modificarea art.12 

Cap.IV  Durata  contractului. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
comodat Nr.10078/112RC/12.11.2012 încheiat între Oraşul Victoria şi 

Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria cu privire  la 
modificarea pct.4.1 Cap.4 – Durata contractului - în sensul prelungirii 

termenului pentru o perioadă de 3 ani. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2022 a valorilor euro/mp în 
vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul 

public şi domeniul privat al Or.Victoria, pentru înregistrarea în 
evidenţele contabile. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2022 a preţului reprezentând 
contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu 

reţelele de comunicaţii electronice. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă pentru anul 2022. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea pentru anul 2022 a nivelurilor tarifelor 
percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate publică şi privată 
ale Or.Victoria, altele decât cele prevăzute în Legea 227/2009 - codul 

fiscal 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

12  Cu privire la aprobarea vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 
15/2003 către d-na Lupșor Mihaela-Adriana (născută Potinteu) a 
terenului de 300 mp, înscris în CF 100742 nr.topo/nr.cad.100742 
situat în str.Narciselor nr.26, imobil ce face parte din proprietatea 

privată a localităţii Or.Victoria. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 
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13  Cu privire la atribuirea de denumire pentru un parc din Oraşul Victoria Primar  
Bertea Camelia Elena 

14  Cu privire la abrogarea HCL nr.123/24.06.2021 privind aprobarea 
vânzării în condițiile art. 364 alin. 1, 2 și 3 din OUG nr. 57/2019 – 

Codul administrativ și a HCL nr. 82/27.10.2016 a terenului în 
suprafață de 224 mp înscris în CF 100938 nr.topo/nr.cad.100938 
situat în Aleea Câmpului nr. 8, în baza dreptului de preempțiune 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

 
Diverse:  
         1. Adresa înregistrată cu nr. 24897/14.09.2021 a SAM – servicii 
avansate medicale-SRL; 
         2. Adresa înregistrată cu nr. 24293/06.09.2021 a SAM – servicii 
avansate medicale-SRL; 
         3. Adresa înregistrată cu nr. 24994/15.09.2021 a d-lui Călin 
Iulian 

 

 
SECRETAR  GENERAL 

Fogoroș Cristina 
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